ACTA NÚM. 22
JUNTA DE GOVERN LOCAL
30 DE MAIG DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 30 de maig de 2019, a les vuit del matí, es reuneix en
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, Alcalde en funcions,
per tal de celebrar la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau
al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach,
Montserrat Torras i Surroca.
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M.
Coma i Punset.
Hi assisteix com a regidors de l’oposició, els Srs. Josep Guix Feixas, Xavier García
Zabal.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 23 de maig:
- el mateix dijous 23 va assistir a la reunió de la Comissió especial de comptes del
CASG que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el diumenge 26 de maig, va seguir el recompte de la jornada electoral des del Saló
de Sessions de l’Ajuntament.
- el dia 27 de maig, va assistir a la reunió de la darrera Comissió Permanent del clúster
carni Innovacc del present mandat. I a la tarda, va signar el conveni de donació de
fons de Jordi Pujiula a l’Arxiu Municipal, amb la seva vídua i la seva filla.
- i finalment ahir va visitar el nou dipòsit d’aigua, acompanyat dels directius de Sorea.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
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Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT "JUNTA VEÏNAL DE BATET"
Núm. de referència

: X2019020728

En relació a l’expedient SBCO2019000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat JUNTA VEINAL DE BATET amb NIF: G1770665-6 per un import de 7000
euros, amb càrrec a la partida 19 160 943 468001 “Junta Veïnal de Batet”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19160 943 468001

Import
7000

Descripció
JUNTA VEINAL DE BATET
(EXTRAORDINARIA)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
5.1. - BASES ADJUDICACIÓ DE BARRAQUES I NETEJA DE GOTS. FESTES DEL
TURA 2019
Núm. de referència

: X2019020898

En relació a l’expedient FE012019000002 de Festes, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR les bases per a l’adjudicació de les barraques i de la neteja de
gots, per a les Festes del Tura de l’any 2019.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords,
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, a la premsa local,
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al tauler d’anuncis de la Corporació i al Web de les Festes del Tura, pel termini de vint
dies hàbils, per a la presentació d’al·legacions. En cas de no haver-hi al·legacions
aquestes bases quedaran definitivament aprovades.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UN EMPLEAT ADSCRIT A LA POLICIA
MUNICIPAL
Núm. de referència: X2019021063

Vista la sol·licitud presentada pel senyor ****, agent adscrit a l’àrea de la Policia
Municipal d’aquest Ajuntament, en data 24 d’abril de 2019 amb número de registre
d’entrada E2019008055, demanant que se li concedeixi una bestreta de 2.000€ a
tornar en 16 mesos en motiu de reparacions al domicili.
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 28 de maig de 2019.
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats
improrrogables. L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el
conveni, a les necessitats de:
 Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social.
 Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge.
 Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat
anàlogues.
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte:
 Si es demana per primera vegada.
 La situació econòmica de la unitat familiar.
 Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3
mesos.
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de rehabilitació de l’habitatge i
que l’empleat no té cap bestreta activa.
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la
Disposició addicional cinquanta-set de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogada per a l’any 2019, per la qual
s’estableix el tipus d’interès legal del diner queda establert en el 3,00 per cent durant la
vigència d’aquesta llei.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde en funcions
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar una bestreta de 2.000 euros al senyor *** (DNI ***), agent adscrit a
l’àrea de la Policia Municipal.
Segon.- Abonar la quantitat de 2.000 euros al senyor *** la qual s’haurà retornar amb
descomptes a la nòmina en el període de 16 mesos, essent el primer mes el que es
faci efectiva la bestreta.
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Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i
préstecs concedits”.
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent.
Quart.- En qualsevol cas, si l’empleat causa baixa a l’empresa per qualsevol motiu,
vindrà obligat ell o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, a retornar
la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa a
l’empresa.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
7.1. - CANVI DE NOM A FAVOR DE L'AJUNTAMENT D'OLOT DE DIVERSES
PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE L'IMEJO
Núm. de referència : X2019021142
Tipus de Contracte:
Procediment
Criteris

SE
AD
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

La Junta de Govern local de data 31 de gener de 2019 va aprovar la despesa prevista
per a la prestació del servei d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil
i d’altres de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que amb efectes 1 de gener de 2019 diverses pòlisses d’assegurances de
Responsabilitat Civil de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut que té contractades
amb la corredoria d’assegurances “Curós Espigulé, SL”, se’n farà càrrec l’Ajuntament
d’Olot.
Atès que les pòlisses de Responsabilitat Civil són lles que es detallen a continuació:
-pòlissa núm. 00000016792202: RC. Escola de Música
-pòlissa núm. 00000016791840: RC. Escola Municipal de d’Expressió.
-pòlissa núm. 00000016794505: RC. IME
-pòlissa núm. 00000016778201: RC. Llar d’Infants Sant Pere Màrtir
.pòlissa núm. 00000088169677: RC. Llar d’Infanst Sant Miquel
-pòlissa núm. 00000033525288: RC. Llar d’Infants les Fonts
.pòlissa núm. 00000054396619: RC. Llar d’Infants Morrot
I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000265 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords
Primer.- Procedir al canvi de nom a favor de l’AJUNTAMENT D’OLOT amb NIF
P1712100E, les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil de l’Institut Municipal
d’Educació i Joventut, que es detallen a continuació:
-pòlissa núm. 00000016792202: RC. Escola de Música
-pòlissa núm. 00000016791840: RC. Escola Municipal de d’Expressió.
-pòlissa núm. 00000016794505: RC. IME
-pòlissa núm. 00000016778201: RC. Llar d’Infants Sant Pere Màrtir
.pòlissa núm. 00000088169677: RC. Llar d’Infanst Sant Miquel
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-pòlissa núm. 00000033525288: RC. Llar d’Infants les Fonts
.pòlissa núm. 00000054396619: RC. Llar d’Infants Morrot
Segon.- Aprovar la despesa d’import dotze mil cinc-cents euros (12.500 €) amb
càrrec a la partida núm. 19.130.920.224000 “assegurances”
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 19130 920 224000

Import
12500

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
7.2. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
OFICINES BRIGADA MUNICIPAL
Tipus de Contracte:
Procediment
Criteris

SU
AD
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019020086

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament i
instal·lació d’un sistema de climatització a les oficines de la Brigada Municipal situades
al carrer Sant Cristòfor, nº6, per tal de corregir el dèficit tèrmic, com es desprèn de
l’informe de data 20 de maig de 2019, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer
tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest
subministrament:
- J.JUANOLA SL
- ELECTRIC JOMI SL
- FLORENCI COS SL
Quart.- Atès que han presentat pressupost dins el termini establert les empreses
“ELECTRIC JOMI SL” i “FLORENCI COS SL” i d’acord amb l’informe tècnic de
valoració, la millor proposta és la presentada per ELECTRIC JOMI SL.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa ELECTRIC JOMI SL,
subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA
exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són
qualitativament diferents.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de ELECTRIC JOMI SL i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
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Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000249 i antecedents corresponents, la
regidora delegada en funcions d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, de data 20 de maig de 2019, en
el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa ELECTRIC JOMI SL, amb NIF. B1728026-4, el contracte menor
del subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les oficines de
la Brigada Municipal, pel preu de cinc mil quatre-cents vuitanta-un euros amb
trenta cèntims (5.481,30 €), IVA inclòs, i dos anys de garantia addicional.
L’esmentat preu es desglossa en quatre mil cinc-cents trenta euros (4.530 €) de
pressupost net i nou-cents cinquanta-un euros amb trenta cèntims (951,30 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini de lliurament i instal·lació serà d’1 mes a partir de la notificació de
l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.481,30 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19130 920 63201

Import
5481.30

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS (PR19)
130 002 999 060 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000249.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN
ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2019019629

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en
accident a la via pública i atesos els següents
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 4 d’abril de 2019 (Registre General núm. E2019006820/0404-2019), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels
danys que va patir el vehicle de la seva propietat, marca Peugeot, model 2008,
matrícula ****, el dia 24 de març de 2019. En l’escrit s’assenyala que, quan circulava
pel vial Sant Jordi cantonada amb l’avinguda de les Bisaroques, va passar per sobre
d’un clot que no va veure i va sentir un cop molt fort a la part esquerra del vehicle, la
qual cosa li va provocar la ruptura de l’amortidor que va haver de canviar. A la petició
s’hi acompanya una factura de data 3 d’abril de 2019 (DT19 538), emesa per “Gerauto
Baus, S.A.”, per un import de 255,70 euros, que és la quantitat que es reclama; i
diverses fotografies (3) del lloc de l’accident.
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 20 de maig de 2019, s’assenyala
que, consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a l’incident que
manifesta haver patit el Sr. ****, el dia 24 de març de 2019, a l’avinguda Sant Jordi.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
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aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va
produir aquest accident. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant,
no hi ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten.
D’entrada cal assenyalar que la conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes
requereix una especial atenció. En aquest sentit, els articles 10 del Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre,
assenyalen que els conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i
l’atenció necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar de no
posar en perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de
la via. També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan
estableix que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu
vehicle.
Les fotografies aportades en la reclamació pel Sr. **** ofereixen una visió de detall de
part de l’asfaltat de l’avinguda Sant Jordi, la qual cosa pot distorsionar la realitat de
quin era l’estat general d’aquesta via urbana. En aquestes fotografies no apareixen
irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vehicles quan transiten per
aquella via; sobretot si tenim en compte que, en tractar-se d’una via urbana amb molt
de trànsit, la velocitat ha de ser forçosament molt reduïda.
En aquest sentit es remarcable que de l’escrit de reclamació del Sr. **** s’infereixi que
no hi havia desperfectes observables a simple vista, sinó les imperfeccions pròpies
derivades de l’ús ordinari de la via: “un clot que no vaig veure en el moment”; la qual
cosa evidencia que en aquesta via de la ciutat no hi han desperfectes de gran entitat
més enllà de quin sigui l’estat general de l’asfalt, per culpa del nombrós trànsit de tota
mena de vehicles inclosos camions pesats. Es tracta, per tant, d’una via suficientment
uniforme sense grans desperfectes i que presenta un estat de conservació raonable,
que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública responsable del
manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. A més, l’Ajuntament d’Olot, en ús
d’aquestes mateixes competències, aprova cada any un pla de manteniment i asfaltat
de carrers, per tal de donar resposta a l’afectació negativa que l’excés de trànsit de
vehicles de tota mena té sobre l’asfaltat dels carrers de la ciutat.
En el nostre cas, el Sr. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal
exigible a qualsevol conductor, ja que circulava per una de les vies amb més trànsit de
tota la ciutat. La relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el funcionament
dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació de la conductora del vehicle,
en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via,
quan circulava de nit per una de les vies urbanesde més trànsit de la ciutat.
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
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Vist l’expedient administratiu SRP12019000015 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, pels danys ocasionats a un vehicle
de la seva propietat, matrícula ****, quan circulava pel vial Sant Jordi, en produir-se
l’accident com a conseqüència de l’actuació del conductor del vehicle, en no prestar la
suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca
el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics
municipals.
S’aprova per unanimitat.
8.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN
ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2019019631

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en
accident a la via pública i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 8 d’abril de 2019 (Registre General núm. E2019007059/0804-2019), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat indeterminada
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat, el
dia 5 d’abril de 2019. En l’escrit s’assenyala que quan circulava pel passatge
Trabucaires, en passar pel damunt d’una tapa de claveguera en males condicions,
aquesta es va aixecar i li va causar desperfectes al vehicle, a la part baixa de la porta
del conductor. A la petició s’hi acompanyen diverses fotografies (3) del lloc de
l’accident i del vehicle accidentat.
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 20 de maig de 2019, s’assenyala
que, a les 12:52 hores del dia 5 d’abril de 2019, es va rebre una trucada telefònica
d’una persona que manifestava que hi havia una tapa de claveguera trencada al mig
del carrer al passatge Trabucaires i que hi havia perill que algun vehicle hi pogués
posar la roda a dintre. Aquesta informació es va passar al patrulla 1, ocupat per l’agent
amb TIP 346 que, a les 13:09 hores, va informar que havia comprovat tot el carrer i
que no havia trobat a faltar cap tapa ni n’havia trobat cap de trencada.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
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règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va
produir aquest accident.
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva
i certa dels fets que es relaten. D’altra banda, l’infome policial realitzat desprès d’una
inspecció ocular realitzada al lloc dels fets, el mateix dia 5 d’abril de 2019, contradiu
els fets relatats per la part reclamant en el sentit que, al passatge Trabucaires, no hi
faltava cap tapa de clavegueram ni tampoc n’hi havia cap de trencada.
D’entrada cal assenyalar que les tapes de claveguera que es col·loquen a la ciutat
d’Olot són de fosa i són suficientment pesades perquè en situacions normals estiguin
ben posades en el seu marc; per la qual cosa no es pot pressuposar que la tapa es va
destapar única i exclusivament pel fet que un vehicle hi passés pel damunt, ja que
aquestes tapes estan dissenyades i construïdes per ser col·locades a les calçades on
suporten la circulació de vehicles de totes mides i pesos.
Tot i admetent que no es pot garantir de manera absoluta que una tapa no pugui saltar
del marc; també cal reconèixer que, en aquest cas, més enllà de la declaració de la
part reclamant, no s’ha acreditat de manera indubitada que l’accident es produís per
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culpa de la mala col·locació d’una tapa de claveguera a la via pública i, en
conseqüència, per culpa del mal funcionament dels serveis públics. Les fotografies
aportades en la reclamació per la Sra. **** no constitueixen prova suficient per alterar
la realitat apuntada per l’informa policial en el sentit que l’estat de les tapes de
clavegueram del passatge Trabucaires era el correcte; d’aquí que es pugui afirmar que
l’actuació de l’Ajuntament d’Olot s’adequa als estàndards exigibles a una administració
pública responsable del manteniment de les estructures viàries, d’acord amb els
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12019000016 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys que va partir un
vehicle de la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys
reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019021618

En relació a l’expedient CPG22019000054 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/17 per un import de
353.064 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida Import
Despeses 99999 353064

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ MUSICAL I
CULTURAL DESPENTINATS
Núm. de referència

: X2019021421

En relació a l’expedient CPG22019000053 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 1200 euros a l’ Associació Musical i Cultural Despentinats en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 3000 euros,
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aprovada per la Junta de Govern Local de data 21/03/2019.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida Import
Despeses 99999 1200

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A OLOT TELEVISIÓ SL I
CESSIÓ DE CRÈDIT PARCIAL A FAVOR DE L'EMPRESA ANIOL SL
Núm. de referència

: X2019021420

En relació a l’expedient CPG22019000052 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1) Procedir a la segona bestreta de 34.800 euros a OLOT TELEVISIÓ, SL en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 87.000
euros, aprovada per la Junta de Govern Local de data 14/03/2019.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un
termini màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva
de la subvenció.
2) Autoritzar la cessió de crèdit, de part de la bestreta aprovada a d’OLOT
TELEVISIÓ, SL per un import 9.600 euros, segons petició de l’esmentada
entitat de data 20 de maig de 2019 amb núm. de registre de entrada
E2019010194, a favor de l’empresa ANIOL SL a través del compte del BANC
SABADELL al c.c. ****.
Tal com preveu el conveni en el seu punt 11é aquest endossament queda supeditat a
la conformitat prèvia de l’òrgan gestor, pel que fa ala justificació de la subvenció per
part de l’entitat beneficiària: OLOT TV SL. Tanmateix queda sotmès a la comprovació,
prèvia a fer la transferència a favor de l’endossatari, que la beneficiària de la subvenció
es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la
recaptació municipal i de les seves obligacions envers la Tresoreria de la Seguretat
Social.
Totes les despeses que generi aquesta cessió de crèdit aniran a càrrec d’OLOT
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1900673001003
Despeses 19100 491 480037

Import
34800

Descripció
SUBVENCIO OLOT TV

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL
PRIMER TRIMESTRE 2019
Núm. de referència

: X2019020410

En relació a l’expedient IG192019000005 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2019 i
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'
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Hisenda en funcions, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament
d’aigua potable 1r trimestre 2019: 65.528,27 €.
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 1r trimestre 2019 (a favor de Sorea):
6.272,22 €.
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 1r trimestre 2019:
56.634,71 €.
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2019/01:
5.400,00 €.
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte
d’edificis municipals, corresponents al període 2019/01: 11.686,95 €.
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 1r trimestre
2019 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre
SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%).
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de
Govern de data 03/12/2015.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2019
Núm. de referència

: X2019014161

En relació a l’expedient SCU12019000004 d’acceptació de subvenció de la
GENERALITAT DE CATALUNYA per a l’organització del Festival Sismògraf 2019 i
antecedents corresponents, el regidor delegat en funcions d' Hisenda, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb
destinació a l’organització del Festival Sismògraf 2019, per un import de 154.000,00 €.
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA, la concessió de l’esmentada
subvenció.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver els serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 2 de desembre de 2019.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al SR. Alcalde en funcions per signar qualsevol document que sigui
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necessari vinculat amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - MEMÒRIA VALORADA CONTROL ACCÉS TRAM INFERIOR CARRER
JOAQUIM VAYREDA.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2019020999

Vista la memòria valorada de control d’accés al tram inferior del carrer Joaquim
Vayreda, redactada pel director de l’Àrea de Territori en data maig de 2019, que té per
objecte el control d’accés al tram inferior del carrer Joaquim Vayreda. Per fer-ho, s’ha
projectat la instal·lació d’una pilona automàtica a la intersecció del carrer Joaquim
Vayreda amb el carrer Estanislau Vayreda, alhora de realitzar una actuació d’ampliació
dels guals existents d’aquesta intersecció.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2019000014, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de control d’accés al tram inferior del carrer
Joaquim Vayreda, redactada pel director de l’Àrea de Territori en data maig de 2019.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER AMPLIACIÓ D'HABITATGE
Núm. de referència : X2019010287

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DE L'HOSTAL DEL SOL
N.14 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000028
Situació: C DE L'HOSTAL DEL SOL N.0014
UTM 6815517
1.- En data 11/03/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, amb situació al carrer C DE L'HOSTAL DEL SOL N.14 , d’Olot, d’acord
amb el projecte redactat per Daniel Castanyer Monteis.
2.- En data 30/4/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
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FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana
d’intensitat 3 (11.3)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32019000028), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, amb situació al C DE L'HOSTAL DEL SOL N.0014 , del municipi
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Daniel Castanyer Monteis..
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 18 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA20019600034
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 16163.73 euros
Base liquidable (3)
16163.73

Drets
533.40

% bonificació
0

Drets definitius Taxes
533.40 65.50

Total Drets
598.90

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 150 euros
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Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
598.90
150.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
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11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans d’iniciar les obres caldrà presentar document signat per contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per
tal de preveure la senyalització necessària.
4. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
5. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005.
6. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
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declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6)
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
15.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA CONSOLIDACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DE
TERRES
Núm. de referència : X2019016295

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de SILDIN MARKETING SL per
CONSOLIDACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES, al : C DE PERE LLOSAS
N.0015C DE PERE LLOSAS N.0019 C DE PERE LLOSAS N.0017, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000045
Situació: C DE PERE LLOSAS N.15
C DE PERE LLOSAS N.19
C DE PERE LLOSAS N.17
UTM 7201408
1.- En data 16/04/2019 SILDIN MARKETING SL amb DNI: B6430049-4, representat
per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSOLIDACIÓ DE MUR DE
CONTENCIÓ DE TERRES, amb situació al carrer C DE PERE LLOSAS N.15C, DE
PERE LLOSAS N.19, C DE PERE LLOSAS N.0017, d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per Marta Serra Fossas.
2.- En data 8/5/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ NO CONSOLIDAT, Zona d’eixampla urbà
d’intensitat 3 (clau 10.3)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.

18

La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a SILDIN MARKETING SL amb DNI: B6430049-4, representat per
****, llicència d’obres (OMA32019000045), per CONSOLIDACIÓ DE MUR DE
CONTENCIÓ DE TERRES, amb situació al C DE PERE LLOSAS N.0015C DE PERE
LLOSAS N.0019 C DE PERE LLOSAS N.0017, del municipi d’Olot, d’acord amb el
projecte redactat per Marta Serra Fossas.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 6 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han
acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament
urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600035
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per un pressupost de: 52114.71 euros
Base liquidable (3)
Drets
52114.71 1719.79

% bonificació
0

Drets definitius Taxes
1719.79 65.50

Total Drets
1785.29

Garanties:
rep pav + gest res: 2529.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1785.29
2529.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
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3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
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corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació que acrediti
la seva condició de contractista. 2) Document signat per tècnic competent assumint la
direcció de l’obra.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Aquesta llicència autoritza la instal·lació de la grua-torre desmuntable de l’obra
d’acord amb la sol·licitud presentada. L’autorització del seu funcionament resta
condicionat a la presentació en aquest Ajuntament del document GR-1 expedit i
segellat per entitat d’Inspecció i Control concessionària del Departament d’Indústria i
Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).
4. Aquesta llicència no permet la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via
pública.
5. S’imposa una fiança de 2.529,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
6. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - PLAÇA CAMPDENMÀS.- Proposant prendre acord
Núm. de referència

: X2012014606

La sentència número 953/2016, de trenta de desembre de 2016 i notificada a
l’ajuntament el dia 10 de maig de 2017, obliga a estar i passar per l’anulació del
projecte d’integració urbana de l’espai d’enderrocament Can Tane´, de data març de
2102.
La repetida s sentència número 953/2016, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, anul·la el projecte d’integració urbana de l’espai d’enderroc de Can Tané.
Ho fa, entre altres, amb els següents arguments:
.../... que les obres aquí contemplades obeeixen, de forma notòria, a un ús permanent i
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intensiu, en que de fet, l’Administració recorreguda pretén portar a terme
determinacions urbanístiques que, obeint a usos públics, declinin la completa i
obligada execució sistemàtica d’un planejament prèviament modificat per fer decaure
l’exigència de planejament urbanístic de desenvolupament per a l’àmbit en qüestió,
excusant-se indefinidament en el temps aquella so pretext del difícil retorn de les
càrregues a assumir en ordre a la materialització d’un aprofitament, el residencial, en
franc estancament.../...
.../...Sexta, atenem a la anulació del projecte litigiós per concórrer mèrits per fer-ho, i
entendre que la pretensió, en súplica de la demanda, de declaració de no ser
provisional les obres projectades, coherentment amb els motius d’apel·lació fets
valdre, i amb els d’impugnació continguts en l’escrit de demanda, equival a la
d’anulació del propi projecte, no capiguent pronunciament de condemna a l’aprovació
del corresponent projecte de reparcel·lació.../...
La sentència és ferma, i cal procedir a la seva execució.
Com a antecedents:
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-

El planejament general delimitava un àmbit un sector subjecte a un pla de
millora urbana (PMU 01.14 Plaça Campdenmàs).

-

Posteriorment la Modificació puntual del POUM número 23, aprovada
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data
29.06.2011 (DOGC núm. 5934 de 03.08.2011) va modificar alguns dels
objectius del PMU 01.14 establerts pel POUM i va ordenar l’àmbit, definint un
polígon d’actuació urbanística, PA 01.19, per realitzar la gestió i definir les
obres d’urbanització.

-

El polígon d’actuació es va desenvolupar, aprovant definitivament el
corresponent Projecte d’urbanització en data 5 de febrer de 2.015 (BOP
03.03.2015) i el Projecte de Reparcel·lació, en data 5 de febrer de 2015, procés
reparcel·latori que es va concloure amb la inscripció de les finques resultants
en el Registre de la Propietat. Els terrenys inclosos en el polígon d’actuació
urbanística PA 01.19 Plaça d’en Campdenmàs una vegada aprovat el Projecte
de reparcel.lació i formalitzada la inscripció de les finques resultants que
concreta la referida reparcel.lació, són propietat de l’Ajuntament d’Olot.

-

Resten pendents executar part de les obres d’urbanització i materialitzar la
construcció de les edificacions ordenades.

-

En data 26 de novembre de 2016, es va aprovar per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona la MPOUM-45 que manté els usos públics i
l’edificabilitat que determina el POUM i la MPOUM-23, afegint a l’ordenació
específica la voluntat de mantenir el sistemes urbanístics ordenats i que tot el
sostre edificable resultant es destini a equipaments comunitaris en l’àmbit de la
referida MPOUM-23, tot mantenint la planimetria i l’ordenació volumètrica amb
el grau de determinació que ja concreta la MPOUM-23. Es manté la delimitació
del P.A. 01.09 “Plaça Campdenmas” en tant no s’executi la totalitat de l‘obra
urbanitzadora.

En la MPOUM-45 s’afirma:

Es voluntat de l’Ajuntament reforçar l’estructura d’equipaments públics en aquest indret
del Barri Vell mantenint: el sistema d’espais lliures previst que connecta amb la plaça
d’en Campdenmàs i amb les zones verdes ordenades a l’illa del Carme, el programa
d’aparcaments, i traslladar els habitatges protegits ordenats a la MPOUM-23 al barri de
Sant Miquel, concretament als edificis situats al carrer ABAT Racimir nº 50 i Josep Mª
Capdevila nº 3, reforçant aquesta oferta d’habitatge públic i de lloguer assequible.
Amb aquests objectius es proposa:
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- Destinar el sostre de l’aprofitament privat del polígon PA 01.19 a equipament
públic de forma que, sense modificar ni l’edificabilitat ni la volumetria ordenada
pel planejament vigent, es canvien els usos residencials previstos a usos
d’equipaments comunitaris. Així les finques qualificades com a Zona Procés de
Renovació Urbana (clau 8.2.2) es proposen requalificar com a sistema
d’equipaments públics (clau 4).
- Mantenir la localització i superfícies del sistema d’espais lliures ordenat.
- Mantenir la localització dels aparcaments, en el subsòl de la plataforma que
formen els espais lliures i les plantes baixes dels edificis ordenats
- Mantenir la delimitació del P.A. 01.19, en tant no s’han executat la totalitat de
les obres contemplades en el Projecte d’urbanització aprovat.
En relació a l’expedient URG02012000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- PROCEDIR a l’execució de la sentència número 953/2016, de trenta de
desembre de 2016 i notificada a l’ajuntament el dia 10 de maig de 2017, que anul·la el
projecte d’integració urbana de l’espai d’enderrocament Can Tane, de març de 2102,
encarregant als serveis tècnics municipals la redacció d’un projecte d’adequació de
l’àmbit d’actuació del polígon 01.19.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - ESCOLA D’ART I DISSENY.- Proposant aprovar la modificació de la
memòria valorada de les millores dels tancaments de la façana nord
Núm. de referència

: X2019012949

Vist el projecte modificat d’obres de millora dels tancaments de la façana nord de
l’Escola d’art i superior de disseny d’Olot al carer Pare Antoni Soler, 1, redactada pels
serveis tècnics municipals en data maig de 2019, que té per objecte modificar el
projecte aprovat per la Junta de Govern Local de data 4 d’abril d’enguany en el sentit
que incorpora tres obertures més a la planta segona i la modificació d’una obertura en
la planta baixa.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2019000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte modificat d’obres de millora dels tancaments de la
façana nord de l’Escola d’art i superior de disseny d’Olot al carer Pare Antoni Soler, 1,
redactada pels serveis tècnics municipals en data maig de 2019.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
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d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de nou del matí, i per a constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE EN FUNCIONS

LA SECRETÀRIA
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